
_ PREFEITURA MUNICIPAL DE

PIRACURUCA
SKCRETARIA MUNIC

DISPENSA DE LICITAÇÃO n" 008/2020 - COVID-19

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 001.0003282/2020

FUNDAMENTO: Art. 24, IVda Lei n° 8.666/93 c/c Art, 4. § 1 " e 2 ° da Lei

OBJETO: Convocação de fornecedores (pessoas jurídicas) para apresentarem propostas
para o fornecimento de medicamentos, para o enfrentamento da pandemia causada pelo
coronavirus-COVID-19, conforme descrições expedidas pela secretaria municipal de saúde de
Piracuruca-PI.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

A Ilustríssima. Senhora, Adriana Silva Fontinele, Secretaria Municipal de Saúde de
Piracuruca-Pl, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo
26 da Lei Federai n° 8.666/93. com suas alterações posteriores e, considerando o que consta
nos autos do Processo Administrativo N" 001.0003282/2020, RATIFICA a declaração de
DISPENSA DE LICITAÇÃO n" 008/2020- COVID -13, com fundamento no Art. 24. IV da Lei
n° 8.666/93 c/c Art. 4. § 1 " e 2 ° da Lei n® 13.979/2020, para Convocação de fornecedores
(pessoas jurídicas) para apresentarem propostas para o fornecimento de medicamentos, para
o enfrentamento da pandemia causada pelo coronavirus conforme descrições expedidas pela
secretaria municipal de saúde de Piracuruca-Pl, a ser fornecido pelas empresas que
apresentaram o menor valor para cada item, quais sejam: DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA, inscrito no CNPJ 10.645.510/0001-70, com
endereço na Av. Nações Unidas 834, bairro vermelha, Teresina-PI, pelo valor total de R$
10.700,05 (dez mil setecentos reais e cinco centavos) e a empresa: C S NASCIMENTO
DE SOUSA & CIA LTDA, inscrito no CNPJ 15.630.066/0001-32 com endereço no CJ Jardin
Esperança II. Rua A, Bairro Boa Esperança, Parnaiba-PI, pelo valor total de R$
5.215,00(cinco mil duzentos e quinze reais), determinando que se proceda a publicação do
presente e a formalização de contrato ou instrumento similar conforme faculta o Art. 62 da Lei
n® 8.666/93.

Piracuruca-Pl, 05 de maio de 2020.

Adrían Fontinele

Secretaria Municiparo^aúde de Piracuruca-Pl
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